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ABSTRACT 

 

EVALUATION STRATEGY IN QUALITY SERVICES MANAGEMENT 

OF DEMANG SEPULAU RAYA REGIONAL PUBLIC HOSPITAL 

(RSUDDSR) LAMPUNG TENGAH 

 

By 

LENA JUNIAWATI 

 

 

In 2014, the Regional Public Hospital of DemangSepulau Raya (RSUDDSR) 

encountered a decrease in performance which meant a decrease in services. 

Therefore, the hospital needed to set up a strategy to improve the quality of its 

services. So this study attemptsed to evaluate or assessed the strategy the hospital. 

The research formulation of this study was evaluating the strategy in quality 

services management ofDemangSepulau Raya Regional Public Hospital Lampung 

Tengah.  

 

This research used a descriptive study with qualitative approach. The data were 

collected through interviews, observation and documentation; and were analyzed 

with data reduction, data presentation and conclusion or verification. There were 

three steps during the investigation process, they were: investigatingthe ground of 

the company's management strategy ,comparing the expected results with the 

actual results, and taking a corrective action. 

 

The result revealed that the strategy managementimplemented by the hospital was 

poor. There were still quite a lot ofshortcomings in its performances; the internal 

factors waslack of human resources management in serving the patients, while the 

external factors named social and cultural as society perception. Besides, the 

performance of DemangSepulau Raya Regional Public Hospital (RSUDDSR) had 

not fulfilled the prescribed standards. After all, the efforts in improving the quality 

management had not met the needs in servingpatients.The conclusion from this 

research namely the strategy of increasing the quality of the service was bad 

because there were still many problems in implementing the strategy .Therefore, it 

is important that the government supervise the system more seriously by 

conducting unannounced inspections more often. It is also significant that the 

hospital increase the number of its facilities and human resources, while 

improving the security system andemployees’workperformances. 

 

Keywords : Management Strategy, Evaluation Strategy, Quality of Public 

Services 



 

 

 

ABSTRAK 

EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 

PADA RUMAH SAKIT DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA  

(RSDDSR)  KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

 

Oleh 

LENA JUNIAWATI 

 Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya tahun 2014 mengalami 

penurunan kinerja yang berarti turunnya kualitas pelayanan . Oleh karena itu 

rumah sakit membentuk sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai strategi Rumah 

Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dalam meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi 

peningkatan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya 

Lampung Tengah.   

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Dalam mengevaluasi strategi dengan 3 kegiatan yaitu Penyelidikan atas 

landasan yang mendasari strategi, pembandingan hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sebenarnya, Pengambilan tindakan korektif . 

Strategi peningkatan kualitas pelayanan ini buruk karena masih banyak masalah 

yaitu faktor internal berupa manajemen SDM yang kurang serta faktor eksternal 

yaitu sosial budaya berupa persepsi masyarakat, selain itu juga faktor kinerja 

belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Serta Adanya tindakan perbaikan 

yang belum memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pasien. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan masih buruk karena 

masih banyak permasalahan dalam pengimplementasian strategi. Oleh karena itu 

maka sebaiknya pemerintah lebih serius dalam mengadakan pengawasan dengan  

mengadakan sidak selain itu  rumah sakit  juga seharusnya meningkatkan 

pengadaan jumlah fasilitas, meningkatkan kuantitas sumber daya manusia, 

meningkatkan keamanan yang ada serta meningkatkan kinerja pegawai. 

 

Kata kunci : Manajemen Strategi, Evaluasi Strategi, Kualitas Pelayanan Publik 



EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 

PADA RUMAH SAKIT DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA  

(RSDDSR)  KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

  

 

 

Oleh 

 

LENA JUNIAWATI 
 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 





 



 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis bernama lengkap Lena Juniawati, lahir di Rejo 

Basuki pada tanggal 24 Juni 1994. Anak ketiga dari tiga 

bersaudara pasangan Bapak Suwarnoto dan Ibu Lasmiati 

yang mendidik anak-anaknya untuk jujur, mandiri, disiplin 

dan bertanggung jawab.  

SD Negeri 3 Rejo Basuki merupakan pendidikan formal pertama yang dimulai  

penulis pada tahun 2000 dan lulus pada 2006. Setelah itu pendidikan dilanjutkan 

di SMP Negeri 2 Kotagajah pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2009. 

Kemudian pendidikan dilanjutkan di SMA Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2009 

hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan 

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung melalui jalur PMPAP serta tergabung dalam Himpunan Mahasiswa 

Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada bulan Januari-Februari 2015 penulis 

mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Marga Jaya Kecamatan Negara 

Batin  Kabupaten Way Kanan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

MOTTO 

 

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. 

(Al- Ankabut:6) 

 

Sebagus apapun sebuah strategi sangat tak akan berhasil jika dilakukan oleh 

orang- orang tak berkompeten yang bahkan tidak mengerti arti sebuah 

strategi 

(Lena Juniawati) 

 

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan 

berubah dengan sendirinya tanpa berusaha. 

(Lena Juniawati) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Syukurku kepada Alloh SWT, atas segala rahmat, nikmat dan kekuatan yang 

kurasakan sepanjang hidupku 

 

 

Dengan segenap hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada : 

Motivasi terbesarku yaitu orang tuaku tercinta Suwarnoto dan Lasmiati yang 

dalam setiap sujudnya selalu mendoakanku. 

 

Kakak pertamaku Dewi Novitasari dan Kakak keduaku Deni Seftyarini yang 

tersayang yang selalu menjadi pendukung serta penyemangatku. 

 

Keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillah, yang utama kepada Alloh SWT, tercurah segala puji dan syukur 

karena atas segala kehendak dan kekuasaaNya, penyusunan skripsi ini dapat 

penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi tentang Evaluasi Strategi 

Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya 

(RSDDSR) Lampung Tengah, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan 

masukan dari berbagai pihak. 

 

Terwujudnya skripsi ini, telah melibatkan berbagai pihak yang telah dengan rela 

membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini. Sehingga penulis ingin 

menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Nana Mulyana S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama yang 

selalu memberikan pengarahan, saran, bimbingan, motivasi dan waktu dalam 

proses penyusunan skripsi ini. 

2. Devi Yulianti, S.A.N., MA selaku Dosen Pembimbing kedua yang selalu 

memberikan pengarahan, saran, bimbingan, motivasi dan waktu dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 



3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku Dosen Pembahas yang telah 

memberikan  arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis untuk 

memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

5. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku dekan FakultasIlmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan izin penelitian 

kepada penulis. 

6. Seluruh Tenaga Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah 

mewariskan ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalani masa studi. 

7. Ibu Nur, selaku staf administrasi jurusan yang dengan sabar memberikan 

pelayanan yang maksimal bagi penulis dan juga jurusan. 

8. Bapak Khairul Azman selaku Kabid Promkes dan Pengembangan SDM di 

Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah 

atas ketersediannya meluangkan waktu, bantuan berupa informasi dan data-

data yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Ibu Nurul Haida selaku kepala subbag perencanaan dan pelaporan di Rumah 

Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah yang telah 

bersedia meluangkan waktunya serta mendukung penulis dengan memberikan 

berbagai informasi serta data-data yang diperlukan. 

10. Para pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau 

Raya Kabupaten Lampung Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya 



serta mendukung penulis dengan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan. 

11. Kedua Orang Tuaku Bapak Suwarno dan Ibu Lasmiati, terima kasih atas 

segala doa, kasih sayang, semangat serta perjuangan dan semua yang telah 

diberikan. 

12. Kedua kakakku Dewi Novitasari dan Deni Seftyarini, yang selalu memberi 

semangat serta bantuan dalam segala, selalu  hal adik keponakanku Ryan 

Anggoro dan kedua kakek dan nenekku terima kasih atas segala kasih sayang, 

perhatian dan nasehatnya selama ini. 

13. Sahabat-sahabatku yang telah menemaniku penelitian Fitri Ristiana, Firdalia, 

Duwi Andri, Rahmat Wisnu Ciputra. 

14. Keluarga kecil seperjuanganku dari pertama masuk kuliah yang selalu 

perhatian selalu menjadi teman yang saling mengingatkan, Fitri Ristiana, 

Afifah Fitriani, Firdalia.  

15. Keluarga kecilku  dari SD hingga sekarang Dwi Nanda Yani, Nurlaili 

Hidayati, Nia Kristia Ningrum, Tri Dani Wati, Ayu Diah Anggraini, Suliana 

Mega Lestari,  terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu memberi 

cerita memberi kenangan di setiap pertemuan  walaupun sekarang sudah tidak 

lagi sering bertemu karena berada di universitas yang berbeda-beda semoga 

kalian sukses kelak dan tetap menjadi sahabat dan keluarga. 

16. Terimakasih yang  tidak pernah lelah mendengar keluh kesahku, yang selalu 

memeberi semangat setiap aku mulai malas yang selalu aku ganggu waktu 

kerjanya untuk menemaniku penelitian. Thank for always support me Rahmat 

Wisnu Ciputra. 



17. Sahabat-sahabatku Dedy, Dyan, Andi Nurjanah, Oggy Sagatama, Ayu Murni 

yang selalu ngisi hari-hariku yang tidak pernah lelah memberi semangat dan 

dukungan, yang selalu siap jadi tempat curhat dalam keadaan apapun. 

18. Teman-teman KKN Marga Jaya Fahmi, Fanny, Eko, Muklis, Dona, Faisal, 

Asoly dan puspitasari  

19. Teman-teman Kosanku yang selalu memberi semangat dan dukungan Gita 

Herni, Sinta Okpratiwi. 

20. Saudara-saudara seperjuangan Adm. Negara 2012 AMPERA khususnya 

Stefani Wulandari, Merita Rahma, Melisa Mandasari, Dian Kharisma Putri, 

Anisa Rachmawati, Novaria Indah, Aliza Puspita, Emi Martha, Ayu Tsanita, 

Ria Shelawati, Yoanita Dewi, Widji Ramadhani, Serliani, Ernawati, Yuyun 

Fitriyani, Yeen Gustiance, Chairani Salamah, Anggi Herliani, Novita Sari, 

Nur Azizah, Yuli Kurniasari, Lina, Anisa, Icay, Johansyah, Muhammad Eko, 

Ipul, Ageng Aditama, Omega Yudita Cahyaningsih, Al Fajar, Bery Decky, 

Dara Virginia, Dewi, Dwini, Frisca Dilijana, Infantri Santa, Amalia Herda 

Kirana,M. Alan, Nadirilsyah, Putri Wulandari, Purnamasari, Putu Indrajaya, 

Ridha, Andre Pratama, Suci, Ayu Widya Puspita, Herlina, Rezki Anantama, 

Melda Budiarti, Guruh Permadhie, Ikhwan Arifan terima kasih banyak sudah 

menjadi sahabat sekaligus saudara dan memberikan warna-warni perjalanan 

selama menjadi mahasiswa tak akan pernah terlupakan. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan 

tetapi penulis berharap semoga Alloh SWT membalas kebaikan mereka semua 

dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi suatu bacaan yang bermanfaat. 

Amin. 



 

Bandarlampung, 26 Mei 2016 

Penulis, 

 

 

 

 

Lena Juniawati 

NPM 1216041059 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR TABEL 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

 

I. PENDAHULUAN 

   A. Latar Belakang Masalah ...........................................................................      1 

   B. Perumusan Masalah ..................................................................................    11 

   C. Tujuan Penelitian ......................................................................................    11 

   D. Manfaat Penelitian....................................................................................    12 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

     A.  Tinjauan Manajemen Strategi  ..............................................................     13 

     1. Konsep Manajemen Strategi. ............................................................     13 

     2. Manfaat Manajemen Strategi ............................................................     16 

     3. Model Manajemen Strategi ...............................................................     17 

     B.  Tinjauan Tentang Analisis Lingkungan ................................................     19 

     1. Lingkungan Internal ..........................................................................     21 

     2. Lingkungan Eksternal .......................................................................     23 

     C.  Tinjauan Tentang Proses Manajemen Strategi ......................................     25 

     1. Tahap-Tahap Dalam Proses Manajemen Strategi .............................     25 

     2. Implementasi Strategi........................................................................     29 

     3. Evaluasi Strategi................................................................................     33 

     D.  Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan Publik .......................................     38 

     E.  Kerangka Pikir .......................................................................................     40 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

      A.  Pendekatan dan Tipe Penelitian ...........................................................     43 

      B.  Fokus Penelitian ...................................................................................     44 

      C.  Lokasi Penelitian ..................................................................................     46 

      D.  Teknik Pengumpulan Data ...................................................................     47 

      E.  Teknik Analisis Data ............................................................................     50 

      F.  Teknik Keabsahan Data ........................................................................     52 

 



 
 

IV. GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Demang Sepulau Raya......................     56 

B. Visi dan Misi   ......................................................................................  61 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

      A.  Hasil Penelitian ....................................................................................  63 

1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi  .......................     63 

2. Pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya . 72 

3. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja  

            sesuai dengan rencana .......................................................................     76 

      B.  Pembahasan  .........................................................................................  81 

1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi  .......................     82 

2. Pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya 89 

3. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja  

            sesuai dengan rencana .......................................................................     94 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

      A.  Kesimpulan ..........................................................................................     98 

      B.  Saran  ....................................................................................................     99 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

Tabel 

 

1. Kinerja RSUD Demang Sepulau Raya Tahun 2013 dan Tahun 2014 .........       5 

2. Data Informan ..............................................................................................     48 

3. Data Sumber Daya Manusia di RSUD Demang Sepulau Raya Lampung 

    Tengah ..........................................................................................................   65     

4. Kinerja RSUD Demang Sepulau Raya Tahun 2013 dan Tahun 2014 .........   74 

5. Realisasi Hail Pengadaan Alat Kesehatan Dana DAK P RSUD  

    Demang Sepulau Raya Tahun 2014 .............................................................  77    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

Gambar 

 

1.  Kunjungan Pasien Rawat Jalan Termasuk IGD di RSUD Demang  

 Sepulau Raya Tahun 2012 s.d 2014 ...........................................................       7 

2.  Rawat Inap RSUD Demang Sepulau Raya Thun 2012 s.d 2014 ................       7 

3.  Umpan Balik Tahap Manajemen Strategi ...................................................     27 

4.  Kerangka Pikir ............................................................................................     42 

5.  Kondisi Fisik Rumah Sakit Demang Sepulau Raya ....................................     80 

6.  Kondisi Fisik Rumah Sakit Demang Sepulau Raya. ...................................     80 

7.  Kondisi ruangan tanpa tirai pembatas antar ranjang pasien ........................     80 

 



 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 

rumah sakit disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayan yang 

lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya. 

 

Rumah sakit umum sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memegang 

peranan yang cukup penting dalam pembangunan kesehatan. Rumah sakit umum 

mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau 

oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

sedangkan misi khusus adalah aspirasi yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh 

pemilik rumah sakit umum. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang 

memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar 

sampai spesialistik. Tugas pokok rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

peyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan 



2 

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. 

(Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983 tahun 1992). 

 

Tugas dan fungsi rumah sakit sebagai organisasi sosial kemasyarakatan serta 

kesehatan keluarga dan lingkungan, sangat jelas bahwa dalam mengelola sebuah 

rumah sakit tidaklah mudah dan bisa dikatakan cukup rumit. Dalam mengelola 

rumah sakit diperlukan banyak tenaga-tenaga professional yang terdiri dari 

dokter, perawat, paramedik lainnya, apoteker serta operator instrument alat-alat 

penunjang kesehatan. 

 

Dewasa ini fungsi atau keberadaan rumah sakit bukan sekedar ditinjau dari aspek 

sosial saja, melainkan sudah mengarah ke bisnis rumah sakit. Di sinilah letak 

pentingnya tenaga ahli manajemen pemasaran rumah sakit. Mengelola sebuah 

rumah sakit swasta mungkin lebih mudah dibanding mengelola rumah sakit milik 

pemerintah. Hal ini cukup jelas, karena rumah sakit swasta sangat 

mengedepankan fungsi bisnis dibanding fungsi sosialnya, sehingga tidak jarang 

kita mendengar suatu rumah sakit menolak pasien karena tidak mampu membayar 

biaya perawatan. 

 

Adanya otonomi daerah, di mana bidang kesehatan termasuk ke dalam urusan 

yang diserahkan kepada daerah dan adanya kebijaksanaan swadana serta 

masuknya sektor swasta dalam bidang kesehatan akan mendorong kompetisi 

dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, sehingga 

pemberi pelayanan kesehatan harus merubah pandangannya untuk lebih 

berorientasi pada pasar atau konsumen, dengan melakukan perbaikan mutu 

pelayanan. Kondisi seperti itu akan menuntut rumah sakit untuk melaksanakan 
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kinerjanya dengan baik. Di sisi lain rumah sakit juga dituntut untuk lebih 

profesional dalam memberikan jasa dan pelayanannya karena pasien sebagai 

pelanggan telah memberikan pembayaran sesuai ketentuan yang diberlakukan 

oleh rumah sakit. Sejalan dengan komersialisasi rumah sakit, tuntutan masyarakat 

juga saat ini semakin kuat. Masyarakat semakin hari menjadi semakin pandai dan 

kritis. 

 

Dalam mencapai tujuan yang berorientasi kepada kepuasan pasien, di samping 

aspek fasilitas rumah sakit, peranan dokter, paramedis dan non medis menjadi 

sangat penting karena kinerja mereka akan menentukan persepsi dan kinerja yang 

dirasakan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut salah satu edaran 

yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003 

dinyatakan bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai pembangunan di bidang 

kesehatan di Indonesia pada saat ini adalah mencapai masyarkat, bangsa dan 

negara dimana penduduknya memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan 

kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Artinya bahwa pemerintah 

Republik Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk mewujudkan suatu 

kondisi dimana masyarakat Indonesia mampu menjangkau pelayanan kesehatan 

yang bermutu, yang memiliki kualitas diandalkan pada saat dibutuhkan tanpa 

adanya hambatan baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. 

 

Kualitas pelayanan menjadi hal yang penting bagi penyedia pelayanan kesehatan, 

dimana proporsi yang sama besarnya juga diberikan pada praktisi pemasaran yang 

memberikan perhatian pada kualitas pelayanan. Hal ini disebabkan karena kualitas 

pelayanan pada kenyataannya sering terbukti memberikan sumbangan pada 
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keberhasilan dalam praktek pelayanan kesehatan. Artinya bahwa kualitas rumah 

sakit dapat memberi dampak positif yang signifikan pada kepuasan pasien, yang 

mana pada gilirannya akan menimbulkan dampak positif pada loyalitas mereka 

atau kemauan mereka untuk mendapatkan pelayanan kembali pada saat mereka 

membutuhkan di masa yang akan datang di rumah sakit tersebut. 

 

Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSDDSR) adalah rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan merupakan rumah sakit 

rujukan tertinggi bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Rumah sakit 

ini juga merupakan rumah sakit satu-satunya di Gunung Sugih. Rumah sakit plat 

merah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini kondisinya  

memprihatinkan, selain sepi pasien banyak fasilitas kamar rawat inap rusak 

terbengkalai. Hal ini menjadi sorotan Komisi 4 DPRD Lampung Tengah dan 

Dinas Kesehatan.  

 

Masih banyak keluhan yang disampaikan oleh pasien melalui kotak saran yang 

ada di rumah sakit. Keluhan yang paling banyak muncul adalah tentang kurang 

tanggapnya perawat dalam menangani pasien sebanyak 60%, penerimaan keluhan 

pasien kepada perawat sebanyak 10%, keluhan pasien tentang dokter yang datang 

terlambat sebnyak 15%, pelayanan apotek sebanyak 20% dan pelayanan lainnya 

seperti petugas kebersihan dan petugas loket sebesar 5% ( Chairul Azman, 2012:5 

). Rumah Sakit ini tergolong sepi, hal ini terbukti dari data kinerja RSDDSR yang 

tertera pada tabel berikut : 
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Tabel 1. Kinerja RSUD Demang Sepulau Raya Tahun 2013 dan Tahun 2014 

No.   Kategori  Tahun 2013 Tahun 2014 Parameter  

Kinerja Kelas III Kinerja Kelas III 

1 BOR 37% 39% 13% 14% 60-85% 

2 ALOS 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3-12 hari 

3 BTO 48 kali 55 kali 3 kali 16 kali 40-50 kali 

4 TOI 5 hari 4 hari 20 hari 19 hari 1-3 hari 

5 NDR 
5 %  ˳ 7%  ˳ 14%  ˳ 14%  ˳

<25 /1000 

pasien 

keluar 

6 GDR 
15%  ˳ 18%  ˳ 39%  ˳ 42%  ˳

<45/1000 

pasien 

keluar 

 
Sumber : Seksi Data dan Rekam Medik RSUD-DSR, tahun 2013 – tahun 2014 

 

Tabel 1 menerangkan bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu prosentase 

pemakai tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Indikator ini untuk 

memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah 

sakit. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BOR dari tahun sebelumnya 

mengalami penurunan, rendahnya tingkat BOR yang dicapai sebenarnya 

menggambarkan bahwa kualitas pelayanan dari rumah sakit yang bersangkutan 

rendah. Karena BOR yang rendah menunjukan bahwa pasien lebih lama tinggal di 

rumah sakit. Hal ini menunjukan bahwa pasien belum mendapatkan pelayanan 

secara optimal. Sebab jika pasien cepat dilayani dan sesuai dengan standar maka 

mereka akan cepat sembuh dan cepat meninggalkan rumah sakit. Sementara itu  

Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawatan seorang pasien. 

Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Seperti tertera pada 
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tabel ALOS dari tahun 2013 hingga 2014 tidak mengalami perubahan. Bed Return 

Over (BTO) yaitu frekuensi pemakai tempat tidur. Indikator ini untuk memberikan 

gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Penurunan derastis Bed 

Return Over (BTO) ditunjukan pada tabel diatas. Turn Over Interval (TOI) yaitu 

rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat tidak terisi ke saat terisi 

berikutnya. Indikator ini untuk memberikan gambaran tingkat efisiensi dari 

penggunaan tempat tidur. Dari tabel tersebut tergambar bahwa efisiensi 

penggunaan tempat tidur tidak efisien karena jumlah hari rata-rata tidak 

terpakainya tempat tidur semakin meningkat.  Net Death Rate (NDR) yaitu angka 

kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Gross 

Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita 

keluar. Selama ini BOR (bed occupancy rate) rumah sakit ini, sebagaimana yang 

dimiliki rumah sakit pada umumnya di Indonesia, relative rendah dan bahkan 

dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan. Ini berarti bahwa jika BOR 

rendah dan LOS tinggi maka ini berarti pelayanan rumah sakit buruk. Selain data 

kinerja tersebut sepinya pelanggan di RSDDSR ini juga dibuktikan dari data 

kunjungan dibawah ini. 
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Sumber : Seksi Data dan Rekam Medik RSUD-DSR, Tahun 2012-Tahun 2014 

 

Gambar 1. Kunjungan Pasien Rawat Jalan Termasuk IGD Di RSUD 

Demang Sepulau Raya Tahun 2012 s.d 2014 

 

 

 

 
Sumber : Seksi Data dan Rekam Medik RSUD-DSR, Tahun 2012-Tahun 2014 

Gambar 2. Kunjungan Rawat Inap RSUD Demang Sepulau Raya  

Tahun 2012 s.d. 2014 

 

Dari data-data diatas dijelaskan pada gambar 1, di tahun 2014 kunjungan pasien 

rawat jalan termasuk IGD Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya mengalami 
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penurunan sebanyak 8129 pasien dari tahun sebelumnya. Sementara itu kunjungan 

pasien rawat inap juga mengalami penurunan seperti tertera pada gambar 2 yaitu 

pada tahun 2014 kunjungan pasien rawat inap mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu 66,99% atau menurun sebesar 4565 kunjungan. 

 

Hal ini yang kemudian membuat sepinya minat masyarakat untuk datang ke 

rumah sakit ini. Apabila rumah sakit tidak mempersiapkan diri secara lebih baik 

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, maka sarana tersebut akan 

ditinggalkan masyarakat dan masyarakat akan mencari sarana kesehatan alternatif. 

Oleh karena itu setiap rumah sakit harus meningkatkan penampilannya secara 

terencana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat agar dapat terus 

berkembang. Sebagai konsekuensinya, jika BOR rumah sakit rendah maka pihak 

manajeman rumah sakit yang bersangkutan seharusnya meningkatkan kualitas 

pelayanannya pada pasien terutama bagi mereka yang sedang dalam rawat inap.  

 

Oleh karena itu pembangunan kesehatan sebenarnya juga diarahkan pada 

pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, yaitu pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika pelayanan profesi. Dalam kondisi 

seperti ini rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan dituntut untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan cara melayani masyarakat sebaik mungkin agar 

menjadi tempat rujukan yang baik, yang memberikan kepuasan kepada para 

pasien dari puskesmas ataupun dokter praktek yang ada disekitarnya. Salah satu 

usaha peningkatan penampilan dari masing masing sarana pelayanan seperti 

rumah sakit adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan di semua unit 



9 

pelayanan, baik pada unit pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, ataupun 

pada unit pelayanan administrasi dan manajemen melalui program jaminan mutu.  

 

Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari 

standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara 

yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di 

bawah standar minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah 

memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan 

terhadap rakyatnya di atas standar minimal. 

 

Dari sebuah artikel tentang pelayanan prima dalam konteks pelayanan publik 

menurut Faizal Djabidi (2013:4), peningkatan kualitas untuk meningkatkan 

pelayanan yang ada ditekankan pada aspek berikut : 

1. Struktural. Perbaikan struktural organisasi atau perusahaan harus dilakukan 

dari tingkat top manajemen hingga lower manajemen. 

2. Operasional. Suatu perusahaan penjualan akan dapat mewujudkan kebutuhan 

pelanggan apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara 

langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan. 

3. Visi. Suatu organisasi atau perusahaan harus mengetahui arah organisasi 

dengan cara mengidentifikasi tentang apa yang harus dilakukan siapa yang 

akan melaksanakan. 

4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang ditentukan perusahaan dalam 

meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud. Strategi pelayanan 

tersebut harus memperhatikan: perilaku pelanggan, harapan pelanggan, citra 

pelanggan, loyalitas pelanggan, dan alternatif-alternatif pelanggan. 
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Dalam meningkatkan pelayanan rumah sakit perlu memperhatikan manajemen 

strategi apa yang akan diterapkan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dari 

pelayanan itu sendiri. Menurut Yoo dan Digman (Pasolong, 2011:96) manfaat dari 

manajemen strategi adalah memberi petunjuk dalam mengantisipasi masalah dan 

menjawab tantangan. Dalam hal ini tentu RSUD-DSR tentu memiliki sebuah 

manajemen strategi dalam mengantisipasi masalah penurunan jumlah pelanggan 

serta menjawab tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit 

tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2005:15), manajemen strategi 

merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi yang dibuat oleh manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi. Oleh karena itu 

penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai strategi yang 

seharusnya diterapkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan di 

Rumah Sakit Demang Sepulau Raya.  

 

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada maka strategi yang dapat 

dilakukan tentunya yang dapat menyebabkan peningkatan mutu pelayanan 

terhadap pasien terutama yang sedang dalam rawat inap. Dari data yang diperoleh 

dari buku profil Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah disebutkan 

bahwa Strategi RSUD-DSR dalam meningkatkan kualitas pelayanan lebih 

berfokus pada : 

1. Meningkatkan pelayanan medis dan non medis antara lain peningkatan 

pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan rumah sakit  

3. Meningkatkan profesionalisme dan mutu sumber daya manusia rumah sakit 
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Dalam manajemen strategi terdapat beberapa tahapan proses manajemen strategi. 

Berikut tahapan proses manajemen stategi menurut Sementara itu, menurut David 

(2005:5-6) manajemen strategik terdiri atas tiga tahapan, yaitu : 

a. Tahap Formulasi 

b. Tahap Implementasi 

c. Tahap Evaluasi 

Untuk melihat dan menilai strategi yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit maka perlu adanya sebuah 

evaluasi dari implementasi strategi tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut maka 

penulis tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan judul “Evaluasi 

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Demang 

Sepulau Raya (RSDDSR) Lampung Tengah” 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi peningkatan 

kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSDDSR) 

Lampung Tengah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau menilai strategi Rumah 

Sakit Demang Sepulau Raya (RSDDSR) Lampung Tengah dalam meningkatkan 

kualitas pelayanannya. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :  

1. Secara praktis sebagai masukan bagi Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau 

Raya Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan.  

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan penelitian 

tentang ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan 

manajemen strategi. 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Manajemen Strategi 

 

1. Konsep Manajemen Strategi 

Sejumlah alasan yang diberikan oleh para ahli dan eksekutif tentang mengapa 

sebuah perusahaan nirlaba atau lembaga-lembaga lainnya harus menerapkan 

manajemen strategi. Alasan tersebut diantaranya yakni karena manajemen strategi 

membantu mendidik para manajer agar menjadi pengambil keputusan yang lebih 

baik, kemudian manajemen strategi membantu meningkatkan komunikasi 

perusahaan, proyek perorangan, alokasi sumber daya, pembuatan anggaran dan 

perencanaan jangka panjang (Gluech dan Jauch, 1994:14). Manajemen strategi 

memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi dan bagaimana konteribusinya 

terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan.  

 

Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu 

penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan 

memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen strategi 

adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan 

membuat keputusan strategi sehingga tujuan dan sasarannya tercapai (Akdon, 

2011:7).  
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Manajemen strategi memiliki pengertian yang sangat banyak, baik secara teoritis 

maupun dalam praktik manajemennya. Salah satunya pendapat Wheelen dan 

dalam Umar (2010:16): “Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi 

(perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan 

pengendalian.” 

 

Selain itu, menurut Heene, dkk (2010:76) mengartikan manajemen strategi adalah 

suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan 

semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk 

diaktualisasikannya agenda strategi dari organisasi tersebut. Akdon (2011:277) 

merumuskan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari 

pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) 

keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi 

mencapai tujuan-tujuannya masa datang. Pada hakikatnya, manajemen strategi itu 

terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu pembuatan strategi, penerapan 

strategi, dan control terhadap strategi.  

 

Manajemen strategi menekankan dan mengutamakan pengamatan dan evaluasi 

mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats) lingkungan ekternal 

perusahaan dengan melihat kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) 

dalam lingkungan internal perusahaan. Sementara itu, proses manajemen strategi 

meliputi empat elemen dasar yaitu: pengamatan langsung, perumusan strategi, 

implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.  
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Menurut Heene, dkk (2010:9), manajemen strategi dibedakan ke dalam 6 (enam) 

strata, yaitu: 

a. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengandalkan pada analisis intuitif 

dalam menilai lingkungan organisasi, terutama secara spesifik ketika ingin 

memperoleh gambaran mengenai nilai kemasyarakatan seperti apa yang akan 

tercipta agar menghasilkan prestasi (output) berikut terbentuknya respon 

afektif masyarakat (outcome). 

b. Dipikirkan dan direncanakan adanya berbagai opsi untuk mewujudkan 

penciptaan nilai tersebut. 

c. Tidak terlampau sistematis, hanya sebatas mengandalkan pada analisis intuitif 

serta melakukan evaluasi terhadap berbagai opsi untuk penciptaan nilai 

kemasyarakatan.  

d. Memilih satu atau lebih dari berbagai kemungkinan yang tersedia untuk 

penciptaan nilai kemasyarakatan. 

e. Pengembangan lebih lanjut berbagai kemungkinan untuk menciptakan nilai 

kemasyarakatan, kemudian dipilih yang paling memadai dari alternative yang 

tersedia.  

f. Mencari dan mengembangkan berbagai kemungkinan untuk memperoleh 

sarana-sarana yang sangat dibutuhkan demi meraih penciptaan nilai 

kemasyarakatan. 

 

Sementara Pearce dan Robinson (1997:20), mendefinisikan manajemen strategi 

sebagai keputusan yang menghasilkan formulasi dan implementasi perencanaan 

untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Robbins dan Coulter (2007:196), 
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berpendapat bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial dalam menentukan kinerja jangka panjang sebuah organisasi. 

 

Menurut Siagian (2005:15), manajemen strategi merupakan serangkaian 

keputusan dan tindakan mendasar dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran 

suatu organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi 

merupakan suatu proses dimana keputusan yang dihasilkan oleh sebuah organisasi 

dalam penyusunan strategi lebih efektif untuk membantu mencapai tujuan 

organisasinya.  

 

2. Manfaat Manajemen Strategi 

Menurut Nut dan Backhoff (Pasolong, 2011:95), manajemen strategi pada 

organisasi publik memiliki beberapa manfaat yaitu 

a. Organisasi baik yang baru didirikan maupun yang sedang bertumbuh perlu 

menentukan arah dan sasaran karena lingkungan yang bersifat dinamis; 

b. Strategi diperlukan dalam menjaga keseimbangan sumberdaya organisasi 

khususnya sumber pendanaan; 

c. Pengembangan terhadap pelayanan; 

d. Menjawab tantangan dengan memperluas peranan; 

e. Perubahan kepemimpinan; 

f. Tuntutan yuridis dalam perencanaan; 

g. Integrasi; 

h. Koordinasi; 

i. Serta ancaman politik. 
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Salusu (2008:495) menyebutkan beberapa manfaat pentingnya manajemen 

strategis, yakni  

a. Identifikasi peluang, yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat 

dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 

organisasi, sehingga organisasi dapat memeperbaiki kelemahan-

kelemahannya dan memberi petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-

perubahan awal dari lingkungan eksternal; 

b. Semangat korps, yakni mampu menetapkan sinergi dan semangat korps 

sehingga meningkatkan produktivitas; 

c. Perubahan-perubahan strategis, yakni apabila terjadi perubahan dalam 

lingkungan organisasi maka dengan manajemen strategik dapat menyesuaikan 

arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang dicapai. 

 

3. Model Manajemen Strategi 

Model manajemen strategi menurut Jauch dan Glueck (1996:8) terdiri dari empat 

tahapan, yaitu: 

a. Analisis dan diagnosis, pada tahap ini terdiri dari aktifitas menentukan 

masalah dan peluang lingkungan, kekuatan serta kelemahan internal; 

b. Pemilihan, yaitu mendorong penyelesaian alternatif terhadap masalah, 

menilai penyelesaiannya, dan memilih yang terbaik; 

c. Pelaksanaan, membuat agar strategi berjalan dengan baik dengan membangun 

struktur untuk mendukung strategi dan mengembangkan rencana serta 

kebijakan yang tepat; 
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d. Evaluasi, yaitu umpan balik mengenai pelaksanaan strategi dan mengambil 

langkah-langkah koreksi. 

 

Model manajemen strategi menurut David (2004:5), terdiri dari 3 tahap, yaitu: 

formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi 

terdiri dari pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi lingkungan eksternal 

organisasi yaitu peluang dan ancaman, menentukan kelemahan dan kekuatan yang 

merupakan lingkungan internal organisasi, menghasilkan sasaran jangka panjang, 

menghasilkan alternatif strategi, dan menentukan strategi yang akan dilaksanakan. 

Implementasi strategi terdiri dari menentukan sasaran tahunan, merencanakan 

kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumberdaya. Evaluasi 

strategi adalah tahap terakhir yang terdiri dari tiga aktifitas, yaitu : mereview 

faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar pada strategi yang digunakan, 

mengukur hasil yang telah dilakukan, dan mengambil langkah koreksi. 

 

Menurut Dess dan Miller (1993 :9), manajemen strategi terdiri dari tiga proses, 

yaitu: analisis strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Formulasi 

strategi yaitu proses dari pekerjaan rumah yang ditransformasikan ke dalam 

bentuk rencana. Proses formulasi strategi dimulai dengan melihat lingkungan 

eksternal dengan menganalisis peluang dan ancaman, kemudian menilai 

lingkungan internal dengan menentukan kekuatan dan kelemahan. Pada tahap 

memasuki formulasi strategi dimulai dengan perumusan manajemen strategi pada 

level bisnis yaitu yang berkaitan dengan kompetisi dari organisasi, perumusan 

manajemen strategi pada level fungsional yang berkaitan dengan memanajemen 

nilai-nilai kepada pelanggan, manajemen strategi pada level korporat yang 
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berkaitan dengan nilai-nilai stakeholder yang berkaitan dengan organisasi, dan 

tahap terakhir adalah manajemen strategi pada level internasional yang berkaitan 

dengan manajemen organisasi pada tingkat global. 

 

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, model manajemen strategi terdiri dari 

tiga proses inti, yaitu : proses formulasi strategi, implementasi strategi, dan 

evaluasi strategi. Ketiga tahap tersebut adalah tahap inti, namun pengembangan 

lebih lanjut mengenai tahap inti tersebut beragam, sesuai dengan pandangan para 

ahli.  

 

B. Tinjauan Tentang Analisis Lingkungan 

Menurut Amirullah & Budiyono (2004:114), tujuan utama dilakukannya analisis 

lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) yang harus 

segera mendapat perhatian serius dan pada saat yang sama perusahaan 

menentukan beberapa kendala ancaman (threats) yang perlu di antisipasi. Analisis 

lingkungan perusahaan biasanya terdiri dari dua komponen pokok, yakni 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal.  

 

Secara umum, tujuan perusahaan melakukan analisis lingkungan adalah untuk 

menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan. Lingkungan organisasi ini 

adalah faktor-faktor yang berada di luar atau di dalam organisasi yang dapat 

memengaruhi organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkannya. Dengan demikian, manajemen dapat memberikan reaksi yang 

sesuai dan proporsional untuk mencapai keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan. Menurut Certo dan Peter dalam Hubeis dan Najib (2014:33), 

ada beberapa peran utama mengenai analisis lingkungan :  
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a. Policy-Oriented Role  

Peran yang dimaksud disini adalah peran analisis yang berorientasi pada 

kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja 

organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang 

kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan.  

b. Integrated Strategic Planning Role  

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat 

manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi 

di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses 

perencanaan.  

c. Function-Oriented Role  

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan 

menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas 

kinerja fungsi organisasi tertentu. Peran ini berorientasi pada masalah tertentu 

yang menjadi target utama dalam perusahaan.  

 

Dasar pemikiran mengapa analisis lingkungan ini harus dilakukan adalah general 

system theory. Menurut teori ini, organisasi dewasa ini lebih merupakan sistem 

yang terbuka. Oleh karena itu organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi 

secara konstan dengan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian tugas 

utama yang paling penting bagi manajemen perusahaan adalah memastikan bahwa 

pengaruh tersebut dapat disalurkan melalui arah yang positif dan dapat 

memberikan kontribusi optimal terhadap keberhasilan dan pencapaian daya saing 

organisasi secara keseluruhan. 
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1. Lingkungan  Internal   

 

 

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi 

dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus pada perusahaan. 

Lingkungan internal tersebut yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan 

juga kekuatan dari perusahan. Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan 

internal seharusnya lebih mudah diidentifikasikan karena berada di dalam 

organisasi. Semua organisasi memiliki kekuatan-kekuatan atau kelemahan-

kelemahan di dalam fungsi manajemennya, tidak ada organisasi yang sama kuat 

dalam semua fungsinya. Perusahaan perlu mengukur kepentingan strategi dari 

kompetensi internalnya dengan dasar peluang dan ancaman yang ada dalam 

lingkungan industri kompetitif perusahaan. Organisasi dapat mengetahui kekuatan 

dan kelemahannya melalui analisis lingkungan internal. Menurut Jauch dan 

Glueck dalam Amirullah (2015:58) analisis internal merupakan proses dengan 

mana perencana strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian 

dan penegembangan, produksi, dan operasi, sumber daya dan karyawan 

perusahaan serta faktor-faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan dimana 

perusahaan mempunyai kemampuan yang penting, sehingga perusahaan 

memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani 

ancaman di dalam lingkungan. 

 

Menurut Mooneey James D dalam teori manajemen sumber daya organisasi 

terbagi menjadi 3 antara lain Man, Facilities (uang, material, mesin), dan method 

yang merupakan unsur manajemen dan ketiga unsur tersebut merupakan faktor 

internal dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut adalah:  
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a. Man 

Dalam manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan, manusia 

yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk 

mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada 

dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul 

karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

b. Facilities 

Mooney James memasukkan unsur-unsur uang, material dan mesin ke dalam 

istilah yang disebut fasilitas. Money atau uang merupakan salah satu unsur 

yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur 

nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang 

beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang 

penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan 

secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus 

disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan 

harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. 

Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. 

Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia 

yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-

materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat 

dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. 

Kemudian machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja. 

Sedangkan metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya 
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pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara 

pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-

pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan 

waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, 

sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak 

mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan 

demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri. 

c. Method 

Sedangkan metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya 

pekerjaan manajer, sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara 

pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-

pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan 

waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, 

sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak 

mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan 

demikian, peranan utama dalam manajemen yaitu manusianya sendiri. 

 

2. Lingkungan Eksternal 

 

 

Analisis eksternal mencakup analisis terhadap kesempatan (opportunities) dan 

ancaman (threats) berkaitan dengan tren sosial, ekonomi, politik, keinginan 

masyarakat, teknologi, dan regulasi yang mengatur organisasi. Dalam melakuakan 

analisis lingkungan eksternal, organisasi menggali dan mengidentifikasi semua 

peluang yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu serta mengidentifikasi 

ancaman dari para pesaing dan calon pesaing serta faktor eksternal lainnya. 
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Menurut Hubeis dan Najib (2014:33) di dalam lingkungan umum ekternal 

organisasi, terdapat faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas yang pada 

dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi organisasi. faktor-faktor 

lingkungan umum eksternal tersebut adalah:  

1. Faktor Ekonomi 

Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan 

organisasi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian 

tempat organisasi akan bertkompetisi. Dalam era globalisasi, para analis juga 

harus menilai, memantau, dan meramalkan keadaan perekonomian negara-

negara lain. 

2. Faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup 

keyakinan, nilai, sikap, opini, yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang 

di lingkungan tempat organisasi beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya 

dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan etnis. 

Seandainya faktor sosial berubah, permintaan untuk berbagai aktivitas juga 

turut mengalami perubahan.  

3. Faktor Politik dan Hukum 

Arah dan stabilitas faktor politik dan hukum merupakan pertimbangan utama 

bagi manajer dalam merumuskan strategi organisasi. Faktor politik dan 

hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana 

pengaturan organisasi harus beroperasi.   
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4. Faktor Teknologi 

Faktor teknologi sebagaimana faktor-faktor lain dalam lingkungan umum 

merefleksikan kesempatan-dan ancaman bagi organisasi. Perubahan teknologi 

dapat mengurangi atau menghilangkan perbedaan biaya antar organisasi, 

menciptakan proses yang lebih singkat, menciptakan kelangkaan pada tenaga 

tekhnikal serta mampu mengubah nilai-nilai dan harapan para stakeholders. 

5. Faktor Demografi 

Hal penting yang harus diperhatikan organisasi menyangkut faktor demografi 

ini di antaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografis, 

percampuran etnis, dan distribusi harus menganalisis perubahan faktor ini 

dalam konteks yang global, bukan hanya secara domestik.  

 

C. Tinjauan Tentang Proses Manajemen Strategi 

 

1. Tahap-Tahap dalam Proses Manajemen Strategi 

Dalam merumuskan dan menetapkan suatu strategi, berbagai tahap harus dilalui. 

Harus diakui bahwa di kalangan para pakar manajemen, tidak terdapat 

kesepakatan “universal” mengenai jumlah tahap-tahap tersebut. Kesepakatan 

“universal” yang ada ialah bahwa proses manajemen strategic terdiri dari berbagai 

tahap. Menurut Siagian (2007:30) terdapat 12 tahap yang lumrah dilalui dalam 

proses manajemen strategi yaitu: 

a. Perumusan misi organisasi (perusahaan). 

b. Penentuan profil organisasi. 

c. Analisis dan pilihan strategi. 

d. Penetapan sasaran jangka panjang. 
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e. Penentuan strategi induk. 

f. Penentuan strategi operasional. 

g. Penentuan sasaran jangka pendek, seperti sasaran tahunan. 

h. Perumusan kebijaksanaan. 

i. Pelembagaan strategi. 

j. Penciptaan sistem pengawasan. 

k. Penciptaan sistem penilaian.  

l. Penciptaan sistem umpan balik.  

 

Menurut Cohen dan Elmicke dalam Henee (2010:88) tahapan-tahapan dalam 

perencanaan strategi terdiri dari tujuh tahapan, yaitu:  

a. Tahapan I berupa analisis permasalahan dan peluang. 

b. Tahapan II berupa identifikasi dan analisis terhadap para pelaku utama. 

Pelaku-pelaku manakah yang mendatangkan permasalahan, ancaman 

(hambatan), juga peluang (kesempatan) bagi organisasi public.  

c. Tahapan III berupa analisis historis. 

d. Tahapan IV berupa analisis organisasi dan situasinya. 

e. Tahapan V berupa perumusan strategi. 

f. Tahapan VI berupa proyeksi dan uji coba. 

g. Tahapan VII berupa evaluasi dan pembinaan.  

 

Adapun menurut Hubeis dan Najib (2014) tahapan dalam proses manajemen 

strategik dapat diuraikan pada gambar 1 skema proses manajemen strategik:  
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Gambar 3. Umpan Balik Tahap Manajemen Strategi 

 

Sementara itu, menurut David (2005:5-6) manajemen strategik terdiri atas tiga 

tahapan, yaitu : 

a. Tahap Formulasi 

Tahap ini meliputi mengembangkan visi dan misi, pengidentifikasikan 

peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, penentuan 

kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal organisasi, pembuatan 

sasaran jangka panjang, pembuatan strategi (strategi alternatif), serta 

pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. dalam hal ini 

penyusunan strategi, David membagi proses ke dalam tiga tahapan aktivitas, 

yaitu: input stage, dan decision stage. 

b. Tahap Implementasi 

Tahap ini meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, 

pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber sumber daya agar strategi yang 

diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur 
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organisasi yang efektif, pengarahan usaha-usaha pemasaran, penyiapan 

anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta 

mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. Pada tahap ini, 

ketrampilan interpersonal sangatlah berperan. Strategi bukanlah sekedar 

aktivitas problem-solving, tetapi lebih dari itu strategi bersifat terbuka (open-

ended) dan kreatif untuk mempertajam masa depan dalam model chain of 

command dimana suatu strategi harus dijalankan setepat mungkin 

(menghindari bias-bias yang tidak perlu dalam setiap bagian struktur 

organisasi). 

c. Tahap Evaluasi 

Tahap ini meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik 

atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi 

organisasi haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-

perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Tiga 

kegiatan utama pada tahap ini adalah: (a) menganalisa faktor-faktor eksternal 

dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan; (b) pengukuran 

kinerja; (c) pengambilan tindakan perbaikan. 

 

Dari berbagai berbagai tahap yang telah disebutkan, peneliti akan berfokus pada 

tahap evaluasi strategi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari manajemen strategi 

sebagai tindakan koreksi. Evaluasi akan dilakukan pada strategi yang digunakan 

oleh RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. 
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2. Implementasi Strategi 

Pengertian Implementasi Strategi 

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang cukup 

menarik untuk dikaji oleh cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong 

perkembangan konsep implementasi itu sendiri dan juga menyadari bahwa dalam 

mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan 

kemajuan dalam upaya pencapaian tujuan. 

 

Implementasi strategi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses strategi 

dan sepatutnya memperoleh perhatian sama seperti ketika proses 

memformulasikannya. Dalam menjalankan proses implementasi, para manajer 

wajib melakukan pemantauan demi menjaga terciptanya sebuah lingkunan 

keorgnisasian yang kondusif untuk mengoperasionalkan strategi yang telah 

diformulasikan. Huff dalam Heene (2010:178) mengungkapkan upaya 

mengkombinasikan antara kebijakan memberikan hadiah berdasarkan kepatuhan 

akan pelaksanaan atas keputusan-keputusan strategis yang telah dirumuskan, 

pengembangan teknik-teknik persuasif untuk menjamin hadirnya partisipasi dari 

berbagai partisipan (rekanan) selama berlangsungnya proses implementasi 

termasuk juga dalam meningkatkan intensitas keterlibatan. 

 

Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkaian 

aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan 

strategik. Artinya, apa yang dirumusakan pada strategi dan kebijakan akan 

diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. 
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Rumusan strategi yang baik tidak ada artinya bila tidak diterapkan dalam 

implementasi, begitu juga sebaliknya. Implementasi berkaitan dengan suatu 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, lembaga atau badan tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan implementasi strategi merupakan 

jumlah keseluruhan aktivitas dan proses manajemen mewujudkan strateginya 

dalam bentuk program, prosedur dan anggaran dimana dalam pengembangan 

strateginya dilakukan dalam sebuah tindakan. 

 

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi 

Heide dalam Heene (2010:181) menyatakan bahwa kemampuan dalam 

mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh 

faktor, yaitu; 

1. Sistem informasi dari organisasi 

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu 

lintas informasi yang relevan dan juga continue yang mencakup ke seluruh 

bagian organisasi. 

2. Kemampuan proses belajar dari organisasi 

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua 

partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga 

harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu 

mengimplementasikan strategi dengan sukses. 
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3. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh 

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang 

secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan aan sulit untuk 

mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil. 

4. Struktur organisasi yang baku 

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung 

terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur 

informasi,monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam 

organisasi. 

5. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi 

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung 

pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab 

mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.  

6. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi 

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan 

mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang meredusir 

kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat 

upaya implementasi. 

7. Kultur dari organisasi 

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, 

nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. 

Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan 

melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap 

upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif. 
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Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi 

Keberhasilan implementasi suatu strategi menuntut adanya upaya prakondisi 

terhadap segenap proses implementasinya. Seolah-olah sebelumnya perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu semacam basis pertahanan bagi strategi. Menurut 

Beaudan dalam Heene (2010:184) sebuah strategi baru dapat diimplementasikan 

dengan sukses bila para manajer menaruh perhatian pada tiga tuntutan 

implementasinya, yaitu; 

1. Kejelasan persepsi = interpretasi + penerimaan 

Langkah pertama agar suatu strategi dapat dipahami bersama adalah 

dengan memperjelas makna dari strategi tersebut.Tanpa adanya 

pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai strategi tersebut hampir 

tidak mungkin untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Sedangkan 

upaya memperjelas makna strategi terdiri dari dua proses, intepretasi dan 

penerimaan. Oleh karena itu, para manajer wajib menjaga agar setiap 

individu baik di dalam organisasi akan mengintepretasikan strategi dengan 

pemahaman yang sama. Di samping itu para partisipan secara individual 

wajib menaati strategi itu. Suatu strategi yang oleh para partisipannya 

dianggap kurang realistis sulit untuk berhasil dengan baik melewati 

tahapan transisional dari formulasi ke implementasi. 

2. Keterkaitan kolektif = partisipasi + kompetensi 

Langkah selanjutnya mengembangkan keterkaitan strategi dengan para 

partisipan orang per orang. Keterkaitan strategi organisasi ini dengan para 

partisipan pada awalnya menjadi pendorong munculnya partisipasi. Jadi, 

para partisipan perorangan yang mulai tumbuh keyakinan dirinya ini akan 
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merasa pula bahwa mereka memiliki kompetensi-kompetensi individual 

untuk mengimplementasikan strategi secara efektif dan efisien. 

3. Keteguhan tekad = fleksibilitas + ritme 

Dalam pengimplementasian pun menutut hadirnya fleksibilitas dari semua 

jajaran organisasi. Sering munculnya ketidakterdugaan dari strategi ini 

menimbulkan dampak yang mempersulit kita untuk mengevaluasi 

seberapakah besaran kerja keras yang proposional yang dibutuhkan saat 

menjalani proses demikian sehingga akhirnya semakin mempersulit untuk 

menentukan ritme yang tepat.  

 

3. Evaluasi Strategi 

Pengertian Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen. Evaluasi 

strategi digunakan untuk memperoleh langkah yang efisien setelah strategi 

sebelumnya tidak berkerja dengan baik. Proses manajemen strategis menghasilkan 

keputusan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. 

David (2004:33) menyatakan evaluasi strategi merupakan tahap akhir setelah 

strategi yang diterapkan dalam praktek nyata dinilai efektifitasnya terhadap 

ekspektasi dan pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan 

mengukur faktor-faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi 

keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa 

yang akan datang agar lebih baik dan efektif. 
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David (2009:500) mengemukakan tiga kegiatan dasar dalam evaluasi strategi, 

yakni; 

1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan; 

Banyak faktor eksternal dan internal dapat menghambat perusahaan untuk 

meraih tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Secara eksternal, 

langkah pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan 

ekonomi, pergeseran demografis, dan tindakan pemerintah bisa 

menghambat pencapaian objektiv. Secara internal, strategi yang tidak 

efektif mungkin telah dipilih atau aktivitas penerapannya buruk tujuan 

mungkin juga terlampau optimistis. Dengan demikian, kegagalan untuk 

mencapai tujuan kiranya bukan disebabkan oleh kinerja manajer dan 

karyawan yang memuaskan . semua anggota organisasi perlu tahu ini agar 

mereka mau memberikan dukungannya bagi aktivitas pengevaluasian 

strategi. 

2. membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana aktual; 

Menurut David (2007:509) aktivitas ini mencakup pembandingan hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan terhadap 

penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individual, dan pengamatan 

kemajuan yang telah dibuat kearah pencapaian tujuan yang tersurat. Baik 

tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunan. Kriteria untuk 

mengevaluasi strategi harus terukur dan mudah diverivikasi. Kriteria yang 

memprediksi hasil kiranya lebih penting daripada yang menunjukan apa 

yang telah terjadi. Kegagalan untuk membuat kemajuan yang memuaskan 
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kearah tercapainya tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan menandakan 

perlunya tindakan tindakan korektif. 

3. mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja yang sesuai 

dengan rencana. 

David (2007:511) mengambil tindakan korektif, membutuhkan perubahan 

untuk secara menyeluruh memosisikan ulang perusahaan demi masa 

depan. Mengambil tindakan korektif tidak tidak selalu bahwa strategi yang 

ada saat ini ditinggalkan atau bahkan strategi baru harus dirumuskan. 

Tidak ada organisasi yang dapat bertahan sendirian, tidak ada organisasi 

yang mampu menghindari perubahan. Mengambil tindakan korektif 

diperlukan untuk membuat organisasi tetap berada dijalur menuju 

pencapaian tujuan yang tersurat. 

Evaluasi strategi penting karena organisasi mengahadapi lingkungan yang dinamis 

dimana faktor eksternal dan internal berubah dengan cepat dan drastis. Selain itu 

evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi adalah 

tahap terakhir dalam proses manajemen strategi yang menghasilkan keputusan 

jangka panjang serta sebagai indikator penilaian antara strategi yang dirumuskan 

dengan hasil strategi yang dihasilkan. Dalam evaluasi strategi terdapat tiga 

kegiatan mendasar yakni; (1) memeriksa dasar; (2) membandingkan hasil dan; (3) 

mengambil tindakan korektif. 
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Proses Evaluasi Strategi 

David (2004:311) menyatakan bahwa proses evaluasi strategi harus 

mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran 

nilai serta harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan 

memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan, bukan hanya diakhir periode waktu tertentu atau hanya setelah 

terjadi masalah. Evaluasi strategi diperlukan untuk semua ukuran dan jenis 

organisasi. Jika asumsi dan harapan menyimpang secara signifikan dari perkiraan, 

organisasi atau perusahaan harus memperbaharui kegiatan perumusan strategi. 

 

Amir (2011:207) mengemukakan bahwa seperti pada proses pengawasan pada 

umumnya, proses evaluasi strategi dimulai dari apa yang harus diukur, 

menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan apabila terjadi tidak 

sesuai dengan harapan maka harus melakukan tindakan koreksi. 

1. Menentukan apa yang harus di ukur 

Dalam menentukan apa yang harus di ukur fokuskan pada elemen-elemen 

yang paling signifikan yakni sesuatu yang paling banyak perannya dalam 

pengeluaran atau masalah-masalah lain. 

2. Melakukan pengukuran atas kinerja aktual 

pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan terlebih 

dahulu. Misalnya dengan mengadakan rapat, dorongan akan dirasakan 

pada rapat evaluasi tersebut dimana para manajer dalam situasi formal 

akan terdorong untuk menyajikan yang terbaik, sehingga menjalankan 

aktivitasnya yang terbaik. 
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3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat 

jika kinerja aktual berada di luar rentang toleransi, maka tindakan yang 

harus diambil untuk mengkoreksi kinerja. Tindakan koreksi yang dibuat 

diharapkan tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengoreksi 

penyimpangan tapi yang paling penting adalah agar kesalahan tidak 

terulang lagi. 

 

Kriteria Evaluasi Strategi 

Terdapat beberapa ciri yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu 

strategi dan sekaligus mengisyaratkan apakah strategi itu cukup “kredibel” untuk 

direalisasikan. Menurut Rumelt dalam Heene (2010:186), ciri-ciri tersebut dapat 

dirinci menjadi empat kriteria yakni; 

1. Konsistensi 

Suatu strategi tidak diperkenankan sedikitpun untuk merumuskan berbagai 

pencanangan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba 

inkonsistensi. Strategi tidak boleh saling bertentangan antara sasaran dan 

kebijakan; 

2. Penyesuaian diri 

Suatu strategi harus senantiasa memberikan respon adaptif atas munculnya 

kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi; 

3. Penciptaan nilai 

Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif 

yang mendorong upaya penciptaan nilai seoptimal mungkin; 

 



38 

4. Potensi diri 

Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara 

berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa 

kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani. 

 

Manfaat evaluasi strategi 

Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Selain itu evaluasi strategi juga bertujuan untuk 

mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Karena dalam 

proses evaluasi strategi juga terdapat aktivitas mendasar mengenai analisa tentang 

faktor-faktor internal dan eksternal dimana faktor-faktor tersebut selalu berubah. 

Oleh karena itu evaluasi stretegi dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa 

strategi organisasi haruslah sacara terus menerus disesuaikan dengan perubahan-

perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Evaluasi 

strategi juga merupakan serangkaian penilaian melalui beberapa indikator tertentu 

untuk mengetahui hasil implementasi dari sebuah strategi. Menurut Musa Hubeis 

dan Mukhamad Najib (2014:28) proses evaluasi strategi ditujukan untuk 

memastikan apakah tindakan-tindakan strategik yang dilakukan perusahaan sudah 

sesuai dengan perumusan strategi yang telah dibuat atau ditetapkan. 

 

D. Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan Publik 

Wyckoff (Tjiptono, 2000:52) mengemukakan kualitas pelayanan adalah tingkat 

kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan atau harapan pelanggan serta penyampaian 
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pelayanan secara excellence atau superior dibandingkan dengan harapan 

konsumen. Seiring dengan kedua pendapat pakar diatas Agus Dwianto (2011:18)  

menyebutkan bahwa kualitas pelayanan adalah kemampuan organisasi pelayanan 

publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa 

baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Menurut Thoha 

(1995:181) mengemukakan dua faktor penting yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, yaitu  individual dan prosedur 

pelayanan. Sementara itu Menurut Gibson dalam Pasolong (2011:144) kepuasan 

pelanggan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang 

pelanggan. Artinya jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang tersebut 

merasa puas, demikian pula sebaliknya. Kemudian menurut Tjiptono dalam 

Pasolong (2011:144) menambahkan bahwa kepuasan pelanggan dapat 

menciptakan kesetiaan dan loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Selain itu juga 

Menurut Zeithaml dalam Pasolong ( 2011:135) keputusan seorang untuk 

mengonsumsi atau tidak mengonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. 

Dengan kata lain, baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan provider 

(penyedia pelayanan) tergantung persepsi konsumen atau pelayanan yang 

diberikan. Pernyataan ini menunjukan adanya interaksi yang kuat antara 

“kepuasan konsumen” dengan kualitas pelayanan. Persepsi masyarakat ini 

tergantung pada tingkat kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan 

oleh rumah sakit kepada masayarakat. 
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E. Kerangka Pikir 

 

Menurut salah satu edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (2003) dinyatakan bahwa salah satu tujuan yang hendak 

dicapai pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia pada saat ini adalah 

mencapai masyarkat, bangsa dan negara dimana penduduknya memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan 

merata. Artinya bahwa pemerintah Republik Indonesia sekarang ini sedang 

berusaha untuk mewujudkan suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia mampu 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, yang memiliki kualitas 

diandalkan pada saat dibutuhkan tanpa adanya hambatan baik yang bersifat 

ekonomi maupun non ekonomi. 

 

Kualitas pelayanan menjadi hal yang penting bagi penyedia pelayanan kesehatan, 

dimana proporsi yang sama besarnya juga diberikan pada praktisi pemasaran yang 

memberikan perhatian pada kualitas pelayanan. Hal ini disebabkan karena kualitas 

pelayanan pada kenyataannya sering terbukti memberikan sumbangan pada 

keberhasilan dalam praktek pelayanan kesehatan. Artinya bahwa kualitas rumah 

sakit dapat memberi dampak positif yang signifikan pada kepuasan pasien, yang 

mana pada gilirannya akan menimbulkan dampak positif pada loyalitas mereka 

atau kemauan mereka untuk mendapatkan pelayanan kembali pada saat mereka 

membutuhkan di masa yang akan datang di rumah sakit tersebut. 

 

Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSD Demang Sepulau Raya) adalah 

rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan merupakan rumah 

sakit rujukan tertinggi bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Rumah 
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sakit ini juga merupakan rumah sakit satu-satunya di Gunung Sugih, rumah sakit 

plat merah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini Kondisinya  

memprihatinkan, Selain sepi pasien banyak fasilitas kamar rawat inap rusak 

terbengkalai. Menurunnya jumlah pasien di rumah sakit ini kemudian 

memunculkan kesimpulan dari beberapa data rumah sakit tentang berupa Bed 

Occupancy Rate (BOR) dari tahun sebelumnya mengalami penurunan, rendahnya 

tingkat BOR yang dicapai sebenarnya menggambarkan bahwa kualitas pelayanan 

dari rumah sakit yang bersangkutan rendah. Karena BOR yang rendah 

menunjukan bahwa pasien lebih lama tinggal di rumah sakit. Hal ini menjadi 

sorotan Komisi 4 DPRD Lamteng dan Dinas Kesehatan. Banyaknya keluhan 

masyarakat tentang kualitas pelayanan di rumah sakit ini lah yang kemudian mau 

tidak mau rumah sakit ini harus mempersiapkan diri dalam peningkatan mutu dan 

kualitas rumah sakit melalui serangkaian perencanaan berupa strategi. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya 

mempunyai sebuah strategi yaitu : 

1. Meningkatkan pelayanan medis maupun non medis 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan rumah sakit  

3. Meningkatkan profesionalisme dan mutu sumber daya manusia rumah sakit 

 

Dengan adanya strategi tersebut diharapkan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya 

dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat tercapai tujuan 

organisasi tersebut. Kaitannya dengan implementasi strategi tersebut maka perlu 

adanya evaluasi strategi apakah strategi yang diimplementasikan sudah berjalan 

dengan baik atau tidak. Proses evaluasi strategi yang bertujuan melakukan 

penilaian strategi untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan 



42 

tercapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan tiga kegiatan utama dalam evaluasi 

strategi  menurut Fred R.David (2009:500) yaitu : 

1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal 

2. Pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya  

3. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai 

dengan rencana. 

Gambar 4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2015 

Menurunnya jumlah pasien yang 

disebabkan buruknya kualitas pelayanan  

di RSDDSR Lampung Tengah 

 

Beberapa strategi RSUD-DSR untuk meningkatkan kualitas pelayanan : 

1. Meningkatkan pelayanan medis maupun non medis 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan rumah sakit  

3. Meningkatkan profesionalisme dan mutu sumber daya manusia rumah 

sakit 
 

Proses evaluasi strategi yang bertujuan melakukan penilaian strategi untuk memastikan 

tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan 

tiga kegiatan utama dalam evaluasi strategi  menurut Fred R.David yaitu : 

1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan yaitu faktor  

eksternal dan faktor internal 

2. Penbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya  

3. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan 

rencana. 

Rekomendasi untuk membentuk strategi peningkatan 

kualitas pelayanan yang lebih baik pada masa 

selanjutnya.  



 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif karena peneliti akan mendeskripsikan objek dan subjek 

penelitian melalui proses analisis terhadap Rumah Sakit Demang Sepulau Raya 

Lampung Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lampung.  

 

Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan tipe penelitian ini dikarenakan tipe 

penelitian deskriptif dapat mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena atau 

kenyataan sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. Sehingga, melalui penelitian deskriptif ini peneliti 

dapat mendeskripsikan strategi di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung 

Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Moleong (2005:4), menyatakan 

bahwa tipe penelitian deskriptif menggambarkan suatu kenyataan sosial atau 

fenomena sesuai dengan situasi di lapangan dengan menghasilkan data yang 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

 

Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti bermaksud 

untuk mengetahui kemudian menjelaskan dan menganalisis  strategi yang ada 
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pada Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang 

tidak relevan.  Pembatasan dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu yang 

disebut fokus (Moleong, 2011:93). 

Pembatasan masalah berdasarkan tingkat kepentingan, hal ini dapat dilihat 

bagaimana masalah tersebut akan menimbulkan permasalahan baru jika tidak 

segera dipecahkan melalui penelitian. Selain itu, jika masalah tersebut tidak 

segera dipecahkan melalui penelitian maka akan kehilangan kesempatan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut sehingga masalah dikatakan begitu urgent atau 

mendesak. Pembatasan masalah berdasarkan feasible apabila terdapat berbagai 

sumberdaya untuk memecahkan masalah tersebut. 

 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah evaluasi pada strategi RSDDSR 

dalam peningkatan kualitas pelayanan. Proses evaluasi strategi yang bertujuan 

melakukan penilaian strategi untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan tiga kegiatan utama 

dalam evaluasi strategi  menurut Fred R.David yaitu : 
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1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Dalam penelitian ini peneliti akan 

menganalisis lingkungan internal yang meliputi : 

a) Sejauh mana pengembangan sistem manajemen SDM di Rumah 

Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah 

b) Sistem keuangan atau anggaran.  

c) Sistem manajemen umum meliputi pembagian tugas yang 

terstruktur. 

Sedangkan lingkungan eksternal meliputi : 

a) Faktor sosial budaya meliputi persepsi masyarakat dalam 

membandingkan pelayanan yang ada di RSUD Demang Sepulau Raya 

dengan rumah sakit sekitar. 

b) Faktor ekonomi meliputi bagaimana kondisi ekonomi masyarakat 

sekitar rumah sakit yang akan menggunakan jasa pelayanan rumah 

sakit.  

c) Faktor politik meliputi sejauh mana peran pemerintah dalam 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah 

Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah. 
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2. Pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya.  

 

Perbandingan tersebut adalah berupa pengukuran kinerja. Dalam aspek 

pengukuran kinerja, peneliti meneliti tentang bagaimana kinerja karyawan 

di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah ini, 

disesuaikan dengan standar kinerja yang telah ditentukan oleh rumah sakit. 

Pengukuran kinerja rumah sakit ini dengan melihat Bed Occupancy Rate 

(BOR), Average Length of Stay (ALOS), Bed Return Over (BTO), Turn 

Over Interval (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR). 

3. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai 

dengan rencana. 

 

Dalam aspek pengambilan tindakan perbaikan ini peneliti mengarah pada 

tindakan yang telah diupayakan pihak rumah sakit dalam upaya perbaikan 

kualitas pelayanan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Moleong (2007: 128), lokasi penalitian merupakan tempat dimana peneliti 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang 

sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh 

adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. 
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Dengan memepertimbangkan hal tersebut dan membatasi penelitian, maka lokasi 

penelitian ini ditentukan dengan sengaja yang akan dilakukan di Rumah Sakit 

Daerah Demang Sepulau Raya (RSDDSR) Lampung Tengah. Adapun alasan 

peneliti memilih Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSDDSR) 

Lampung Tengah karena Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSD 

Demang Sepulau Raya) adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dan merupakan rumah sakit rujukan tertinggi bagi masyarakat 

di Kabupaten Lampung Tengah. Rumah sakit ini juga merupakan rumah sakit 

satu-satunya di Gunung Sugih, rumah sakit plat merah milik Pemerintah 

Kabupaten lampung tengah ini Kondisinya  memprihatinkan, Selain sepi pasien 

banyak fasilitas kamar rawat inap rusak terbengkalai. Adapun alasan lainnya 

karena rumah sakit ini letak geografisnya pun cukup mudah di jangkau karena 

berada di tepi jalan raya dan tidak sulit untuk menemukan lokasi rumah sakit ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka 

penelitian. Pengumpulan data adalah langkah sistematik untuk mendapatkan data. 

Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data 

primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Wawancara 

Esterberg dalam Sugiyono (2012:317) mendefiniskan wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar infomasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan 
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wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginteprestasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Menurut Lofland dan 

Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui 

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung yang diajukan 

kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Data 

yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang 

pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Dalam penelitian ini 

informan yang akan saya wawancarai adalah : 

Tabel 2. Data Informan 

Informan Jabatan Tanggal wawancara 

Khairul Azman, S.Kep, 

M.Kes 

Kabid Promkes dan 

Pengembangan SDM 

18 maret 2016 

Nurul Haida, SKM. Ka. SUBBAG 

perencanaan dan 

pelaporan 

20 maret 2016 

Yulianti  Pasien  18 maret 2016 

Sri Widayati  Keluarga Pasien 17 maret 2016 

Suratman Keluarga Pasien 17 maret 2016 

Dedi Irawan Pasien 18 maret 2016 

Pairan  Keluarga pasien 18 maret 2016 

Nuraviah Pasien  18 maret 2016 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2015 
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b. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat 

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-

menyurat, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan 

berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan strategi 

Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya (RSDDSR) dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi 

melalui berbagai dokumen dari Rumah Sakit Demang Sepulau Raya berupa 

buku profil, data-data pengunjung, keluhan pasien, buku-buku panduan, serta 

foto-foto dilapangan. 

c. Observasi 

Obeservasi adalah teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala 

yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses melihat mengamati, dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu.  

 

Melalui observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan 

untuk memperoleh data-data dan hasil yang sesuai dengan topik yang diangkat 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap kualitas pelayanan pada rumah sakit Demang Sepulau Raya 

Lampung Tengah. Berupa observasi tentang jumlah pasien, pelayanan dari 

perawat serta dokter dan staf, perilaku dalam memberikan pelayanan serta 

keadaan sarana rumah sakit. 
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E. Teknik Analisis Data 

 

Sugiyono (2012:244) berpendapat teknik analisis data merupakan proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu : 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitiana 

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap 

dan terperinci. Pada saat penelitian berlangsung, banyak informasi yang tidak 

berkaitan dengan focus penelitian dan perlu dilakukan pemilahan data untuk 

menemukan hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena 

itu peneliti melakukan reduksi data dari informasi yang telah didapat 

kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk 

memjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilah 

dan mencatat serta merangkum bagian bagian yang sesuai dalam fokus 
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penelitian yaitu tentang evaluasi strategi peningkatan kualitas pelayanan pada 

Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. 

 

2. Display data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Melalui penyajian data, data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola 

hubungan sehingga data akan semakin mudah dipahami dan dapat 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Pada  penelitian ini, secara teknis data-data yang telah terorganisir 

akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Teknik ini diaplikasikan peneliti 

melalui dua bagian. Pertama penyajian awal dilakukan pada saat penarikan 

sejumlah kesimpulan dari hasil reduksi data penelitian. Kedua penyajian data 

pembahasan penelitian yang merupakan simpulan-simpulan dari hasil reduksi 

atas fokus masalah penelitian. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam 

bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan tabel dan teks 

naratif. 

 

3. Kesimpulan/verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Pada tahap awal, kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 
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yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun tidak, karena masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

a. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.Mathinson dalam 

Sugiyono (2012:332) nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau 
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kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas 

dan pasti. Menurut Sugiyono (2012:373) terdapat tiga macam triangulasi 

dalam menentukan keabsahan data yakni; 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredblitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, obeservasi, 

dokumentasi atau kuisioner. 

3. Triangulasi waktu 

waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Maka dari itu dalam 

melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang 

berbeda. 

 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan 

jenis triangulasi teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik peneliti 

melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan secara 

langsung dengan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. 

b. Kecukupan referensial  

Kecukupan  referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam 

sebagai patokan untuk menguj sewaktu diadakan analisis dan penafsiran 

data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara 
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mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

untuk mendukung analisis data. 

c. Ketekunan  

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.  

d. Analisis kasus negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan denga cara mengumpulkan contoh 

dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang 

telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembanding. 

2. Keteralihan (transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan 

yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

3. Kebergantungan (dependability) 

pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses 

penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji 

kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka 

penelitian itu tidak reliabel atau dependable. 
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4. Kepastian (confirmability) 

Penguji kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. 



 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah 

 

1. Keadaan Umum 

Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (RSUD-DSR) merupakan 

rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menjadi 

tempat rujukan bagi masyarakat di Kabupeten Lampung Tengah. Rumah Sakit 

Daerah Demang Sepulau Raya berlokasi di Jalan Raya Lintas Sumatera 

Kelurahan Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih Lampung Tengah. 

 

Rumah Sakit merupakan suatu tempat pemberi pelayanan kesehatan yang 

memiliki indikator dalam pelaksanaannya. Awalnya Rumah Sakit Umum 

Demang Sepulau Raya merupakan pengembangan dari Puskesmas Gunung 

Sugih. Dimana sebelumnya pernah dilaksanakan suatu kegiatan layanan rawat 

inap, serta pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis secara berkala. 

Kegiatan lain yang pernah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Demang 

Sepulau Raya adalah operasi katarak dan khitanan massal. 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya mulai dioperasionalkan 

secara resmi pada tanggal 28 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Nomor : 263/KTPS/11/2005 tanggal 24 Agustus 2005, tentang Tim 
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Pelaksana Persiapan Operasionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Demang 

Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah. Dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian pada 

tanggal 08 Agustus 2011, terbit peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2007 

mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Usaha Perangkat Daerah Daerah. 

Selanjutan disusui dengan keluarnya Surat Keputusan Mentri Kesehatan 

Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2007 Nomor : 

143/Menkes/SK/I/2007, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Daerah 

Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah menjadi Rumah Sakit 

Kelas C. Pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau 

Raya dilakukan secara bertahap dari tahun 2003 hingga sekarang. Berikut 

pemaparan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan : 

1. Tahun 2003, pembangunan fisik meliputi pembangunan gedung induk 

sebagai kantor Administrasi ( lantai II ) , Poliklinik, Instalasi Farmasi, 

Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi 

Radiologi, Kamar Operasi, Ruang Perawatan Anak, Ruang Perawatan 

Bedah, Ruang High Care Unit (HCU), Instalasi Gizi dan Instalasi 

Pencucian (Loundry) serta Peralatan Medik dan Penunjang Medik. 

2. Tahun 2005, pembangunan fisik dilanjutkan dengan penambahan 

bangunan Gedung seperti Rawat Inap, Fisioterapi, Gedung HCU, 

Instalasi Kamar Jenazah, penambahan Selasar dan Peralatan Medik 

serta Penunjang Medik. 
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3. Tahun 2006, rumah sakit memperoleh penambahan bangunan gedung 

untuk kegiatan workshop. 

4. Tahun 2007, pembuatan taman dan landscape di lingkungan rumah 

sakit (melalui dana APBD). 

5. Tahun 2008, RDUD-DSR mendapatkan alokasi dana pembantu APBN. 

Dana tersebut dipergunakan untuk penambahan peralatan medis, 

diantaranya peralatan bedah, peralatan resusutasi, peralatan kesehatan 

mata, dan traction unit, Serta di fungsikannya incinerator sebagai 

penghancur sampah medis rumah sakit. 

6. Tahun 2010, pendirian bangunan baru berupa gedung aula, 

pengembangan instalasi gawat darurat, serta rehabilitasi jaringan pipa 

air bersih melalui dana APBD. Serta melengkapi fasilitas gedung. 

Dengan adanya penambahan fasilitas berupa sarana dan prasarana 

rumah sakit, maka diharapkan visi dan misi Rumah Sakit Daerah 

Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah dapat tercapai. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan fleksibilitas keuangan, 

maka pada tahun 2010 RSUD Demang Sepulau Raya ditetapkan 

sebagai rumah sakit yang menerapkan PPK-BLUD. Langkah ini diawali 

dengan penyusunan tim penilai usulan penerapan, peningkatan 

penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD RSUD-DSR sesuai 

dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 241/KPTS/LTD.9/2010. 

Selanjutnya pada tahun 2011, Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau 

Raya Kabupaten Lampung Tengah disahkan sebagai rumah sakit yang 

menerapkan PPK-BLUD. 
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7. Tahun 2011, Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten 

Lampung Tengah mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), yang 

dipergunakan untuk kegiatan, yaitu : 

1) Pengembangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

2) Pengmbangan ruang kebidanan (MATERNAL) 

3) Pengembangan ruang anak ( NEONATAL) 

4) Pembangunan Unit Transfusi Daerah (UTD) Rumah Sakit. 

5) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

6) Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES), dan belum dipergunakan 

sampai dengan akhir tahun. 

8.  Tahun 2012, RSUD Demang Sepulau Raya mendapatkan Alokasi dana 

yang berasal dari APBN tugas pembantuan sebesar 3 milyar untuk 

pengadaan alat kesehatan, serta mendapatkan predikat berstatus 

“TERAKREDITASI” dari Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit 

(KARS) dari kementrian kesehatan Republik Indonesia di 5 bidang 

pelayanan, yaitu : manajemen dan administrasi, pelayanan medis, 

keperawatan, gawat darurat dan rekam medis. 

9.  Tahun 2013 RSUD Deman Sepulau Raya mendapat Dana Alokasi 

Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung kelas 3. 

10.  Tahun 2014 RSUD Demang Sepulau Raya mendapatkan alokasi dana 

DAK untuk pembangunan gedung ICU dan dana APBN untuk 

pengadaan ALKES, pembangunan CSSD, ruang Operasi yang 

bersumberkan dari APBD di anggaran Cipta Karya. 
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2. Struktur Organisasi   

Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung 

Tengah mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang menggambarkan 

kewenangan, tanggung jawab, serta fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan 

antar unit pelayanan serta manajemen di rumah sakit. Sususnan organisasi 

rumah sakit dipimpin oleh direktur yang membawahi beberapa bagian/ bidang 

dan kepala sub bagian/ kepala seksi, serta komite medik. 

Komite medik adalah tenaga medik yang anggotanya terdiri dari staf medis 

fungsional, yang bertugas membantu direktur dalam menyususn standar 

operasional pelayanan (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), memantau 

pelaksanaan, pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota 

staf medik fungsional, dan mengembangkan program pendiddikan, pelayanan, 

pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor : 08 tahun 2011 tentang sususnan organisasi dan tata 

kerja Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung 

Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Direktur Rumah Sakit Daerah 

2. Komite Medik 

3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

4. Bidang pelayanan : 

 Seksi Pelayanan dan Kepegawaian 
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 Seksi Keperawatan 

 Instalasi – instalasi 

5. Bidang Penunjang dan Rekam Medik : 

 Seksi Penunjang Medik dan Non Medik 

 Seksi Data dan Rekam Medik 

 Instalasi – instalasi 

6. Bidang Pengembangan SDM dan Promkes 

 Seksi Pengenbangan SDM Rumah Sakit 

 Seksi Promkes Rumah Sakit 

 

B. VISI DAN MISI RSUD DEMANG SEPULAU RAYA 

1. VISI 

Visi merupakan gambaran yang ingin dicapai dimasa depan. Dengan 

ditetapkannya visi, maka diharapkan dapat member arah yang jelas, guna 

membangun dan meningkatkan kualitas rumah sakit. Adapun visi yang 

telah di sepakati bersama adalah sebagai berikut : 

“TERCAPAINYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMA DAN 

BERKUALITAS TERBAIK DI LAMPUNG TENGAH 2015” 

Dengan adanya visi, rumah sakit diharapkan dapat lebih menunjukan 

kondisi ideal yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2015 

2. MISI 

Misi merupakan suatu kegiatan yang harus dijalankan atau dilakukan oleh 

instansi/ organisasi dalam mewujudkan pencapaian suatu visi. Dengan 

adanya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang 
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berkepentingan lainnya dapat lebih mengetahui dan mengenal keberadaan 

serta peran organisasi secara lebih jelas sesuai dengan tugas pokok, dan 

fungsi kewenangan yang dimiliki. Misi yang ditetapkan Rumah Sakit 

Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah 

adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan 

rumah sakit tipe C 

c. Meningkatkan profesionalisme dan mutu sumber daya manusia rumah 

sakit. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Pada Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya  

(RSUD-DSR) Kabupaten Lampung Tengah ini masih buruk karena masih adanya 

masalah dalam pengimplementasian strategi yang dapat dilihat dari  

1. Penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi yaitu faktor eksternal dan 

internal, yang kemudian masih belum sesuai dengan harapan yaitu faktor 

internal yang ada dirumah sakit berupa manajemen SDM yang kurang dalam 

melayani pasien. Sementara faktor eksternal yang kemudian memunculkan 

permasalahan adalah sosial budaya berupa persepsi masyarakat yang 

cenderung membandingkan rumah sakit pemerintah dan swasta 

2. Selain itu juga pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sebenarnya. Dalam indikator ini faktor kinerja RSUD Demang Sepulau Raya 

berupa BOR, ALOS, BTO, TOI, dan NDR, nilainya belum sesuai dengan 

standar yang ditentukan. Oleh karena itu strategi yang ada belum 

terimplementasi dengan baik. 

3. Adanya pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja 

sesuai dengan rencana namun tindakan perbaikan berupa penambahan sarana 
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dan prasarana yang dilakukan belum memenuhi kebutuhan dalam pelayanan 

pasien. Sehingga dapat dipastikan bahwa strategi belum berjalan sesuai 

dengan tujuan rumah sakit itu sendiri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diambil beberapa hal yang 

diharapkan dapat dikembangkan pada masa mendatang  adalah sebagai berikut: 

 

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah seharusnya lebih serius dalam 

melakukan pengawasan atau kontrol terhadap distribusi anggaran dan 

pelaksanaan rumah sakit ini. Dengan mengadakan sidak terhadap rumah sakit. 

Untuk mengantisipasi permasalahan pada faktor internal. 

2. Untuk perbaikan kendala pada faktor internal Rumah Sakit Demang Sepulau 

Raya juga perlu meningkatkan kuantitas sumber daya manusia dengan lebih 

intensif menggandeng para akademika serta memberikan pelatihan internal 

organisasi tentang pelayanan yang baik. Serta meningkatkan keamanan yang 

ada di rumah sakit dengan menambah jumlah tenaga satpam. 

3. Rumah sakit Demang Sepulau Raya perlu meningkatkan kinerja pegawai 

untuk mencapai kualitas pelayanan yang lebih baik. Dengan mengadakan 

pelatihan pelatihan kepada pegawai dan meningkatkan disiplin kerja pegawai. 

Untuk menghasilkan kinerja dengan nilai BOR, ALOS , BTO, TOI dan NDR 

yang sesuai standar yang ditentukan. 

4. Dalam penentuan tindakan korektif Rumah Sakit Demang Sepulau Raya 

seharusnya juga meningkatkan pengadaan jumlah fasilitas sesuai dengan 
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kebutuhan pasien, seperti fasilitas penunjang berupa tirai yang belum ada, dan 

renovasi sarana yang ada yang sudah tidak layak. 
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